
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

 MUNICIPIUL BUZĂU 
                                                - CONSILIUL LOCAL- 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 privind completarea Hotărârii nr. 324/2017 a Consiliului Local al Municipiului 

Buzău privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Municipiul Buzău 
 
 
       Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 
          Având în vedere:  
         - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 
159/CLM/09.05.2018, prin care se propune completarea Hotărârii nr. 324/2017 a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea modelului de steag al 
UAT Municipiul Buzău;   
          - raportul nr. 13.823/08.05.2018 al Direcţiei Administraţiei Publice Locale; 

- avizul comisiei pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a 
Consiliului Local al Municipiului Buzău;  

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică; 
         - prevederile Legii nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către 
unitățile administrativ teritoriale a steagurilor proprii. 
        În temeiul art. 36, alin. (1) şi alin. (9), art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. 
b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 
  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  
        Art. 1.- Se completează Hotărârea nr. 324/2017 a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT 
Municipiul Buzău cu anexa nr. 2 ce conține descrierea și semnificațiile 
elementelor însumate ale steagului Municipiului Buzău din județul Buzău, iar 
aceasta  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 2.- Anexa Hotărârii nr. 324/2017 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Municipiul Buzău, 
ce conține imaginea proiectului modelului de steag, va deveni anexa nr. 1. 

 



Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Administraţiei 
Publice Locale, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărări. 

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
consilier Maria Ionescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
                                                                                        Eduard Pistol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buzău, 27 iulie 2018   
Nr. 170 
 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău 
în şedinţa din data de 27 iulie 2018, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (1), 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, 
cu un număr de 21 voturi pentru, --- abţineri şi --- voturi împotrivă, din numărul 
total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 



             Anexa nr. 2 
      la Hotărârea nr. 170 din 27 iulie 2018 

                                         a Consiliului Local al Muncipiului Buzău 
 

 
 

Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale steagului 
Municipiului Buzău, din județul Buzău 

 
 

 
 

Descrierea heraldic a steagului: 
 
Steagului Municipiului Buzău este format  dintr-o pânză dreptunghiulară cu 

proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, de  culoare alb cu două benzi 
de culoare roșie, înguste pe orizontală, una în partea superioară și una în partea 
inferioară. În centru este imprimată stema municipiului Buzău. 

În partea lateral stângă este inscripționat statutul localității ”Municipiul”, iar în 
partea dreaptă denumirea ”Buzău”, iar sub banda roșie din partea inferioară este 
denumirea ”România”. 

Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime. 
 
 
Semnificațiile elementelor și a culorilor din steag: 
 
Descrierea stemei: 
Stema municipiului Buzău, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut 

triunghiular cu marginile rotunjite, împărțit în trei cartiere, traversat de un râu undat 
de culoare albastră. 

În câmpul superior, în cartierul din dreapta, pe fond albastru, se află 
imaginea stilizată a unui palat de argint și negru, pe o terasă verde. 

În câmpul superior, în cartierul din stânga, pe fond roșu, se află o spadă și 
un topuz, încrucișate, de argint, surmontate de o coroană voivodală de aur. 

În vârful scutului, în câmp argintiu, se află pasărea Phoenix, neagră, ieșind 
dintr-un rug roșu. 

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu șapte turnuri crenelate. 
 
Semnificațiile elementelor însumate: 
 
Palatul reprezintă sediul Primăriei Municipiului Buzău. 
Armele semnifică vitejia locuitorilor, încă din Evul mediu, până la sfârșitul 

celui de al II-lea Război Mondial. 
Brâul undat reprezintă râul Buzău. 



Pasărea Phoenix semnifică vitalitatea locuitorilor care, așezați în calea 
răutăților, cu orașul distrus complet de trei ori în decursul istoriei, au renăscut din 
propria cenușă. 

Coroana murală cu șapte turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are 
rangul de municipiu, reședință de județ. 

Culoarea albă transmite puritate, curățenie și neutralitate. 
Culoarea roșie - înseamnă putere, acțiune, îndrăzneală, dragoste, voință, 

agresivitate, dorință de a servi patria. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          ROMÂNIA 
    JUDEŢUL BUZĂU 
  MUNICIPIUL BUZĂU 
         - PRIMAR - 
Nr. 159/CLM/09.05.2018 
 
 
 
   

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 324/2017 a Consiliului 
local al Municipiului Buzău pentru aprobarea proiectului modelului de steag al 

UAT Municipiul Buzău 
 

    Parlamentul României a aprobat Legea nr. 141/11 iunie 2015 privind 
arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor 
proprii, ca simbol local. 
 În condițiile acestei legi, fiecare unitate administrativ-teritorială poate 
supune aprobării Guvernului steagul propriu şi unic pe baza hotărârii autorității 
deliberative. Forma și dimensiunile steagului unității administrativ teritoriale sunt 
cele stabilite în condițiile legii, pentru drapelul României. Culoarea și însemnele 
distinctive ale steagurilor unităților administrativ-teritoriale nu pot aduce atingere 
simbolurilor naționale și nu pot conține simboluri naționale ale altor state. Pe 
steagurile unităților administrativ-teritoriale pot fi reproduse și stemele acestora, 
aprobate conform legii, precum și denumirile acestora în formatul 
comună/oraș/municipiu, după caz, județul și România. 

Proiectul modelului de steag al UAT a fost supus dezbaterii publice și 
consultării locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative şi ca urmare, 
prin Hotărârea nr. 324/16.11.2017 s-a aprobat proiectul modelului de steag al 
UAT Municipiul Buzău, iar prin anexa la hotărâre s-a prezentat modelul steagului. 

Totodată, este necesar ca această hotărâre să fie completată cu 
descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale steagului Municipiului 
Buzău din județul Buzău cevor fi menționate în anexa nr. 2 a hotărârii. 

Anexa Hotărârii nr. 324/16.11.2017 a Consiliului Local al Municpiului Buzău 
pentru aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Municipiul Buzău în care 
este prezentată imaginea proiectului modelului de steag va deveni anexa nr. 1. 

Această hotărâre va fi înaintată Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, iar acesta va transmite documentele la Comisia Națională 
de Heraldică, Genealogie și Sigiliografie a Academiei Române. După primirea 
avizului consultativ al Comisiei Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administrației Publice elaborează proiectul de hotărâre și îl supune Guvernului 
spre aprobare. 
 După aprobare prin Hotărâre de Guvern, Municipiul Buzău va arbora 
steagul propriu la sediile autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi la 



cele ale instituţiilor/serviciilor publice de interes local, la intrarea principală, 
deasupra acesteia, şi numai împreună cu drapelul României şi drapelul Uniunii 
Europene. 

Steagul propriu al Municipiului Buzău poate fi folosit şi cu prilejul unor 
manifestări de interes local, precum şi în cadrul acţiunilor protocolare sau festive, 
în condiţiile prezentei legi. Acesta nu va putea depăşi în dimensiuni şi număr de 
exemplare drapelul României şi drapelul Uniunii Europene şi va fi amplasat la 
acelaşi nivel cu acestea. 

Conform Legii nr. 141/2015, drapelele şi steagurile vor fi aşezate conform 
alin. (5), în următoarea ordine: drapelul României, drapelul Uniunii Europene, 
steagul judeţului şi, după caz, steagul propriu al unităţii administrativ-teritoriale. 

În contextul celor de mai sus propun plenului Consiliului Local Buzău 
dezbaterea proiectului de hotărare în forma prezentată. 

 
   

PRIMAR, 
Constantin Toma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 

Direcţia Administraţie Publică Locală 
Nr. 13.823/8.05.2018 

 
 
 

R A P O R T 
la proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 324/2017 a Consiliului 
Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea proiectului modelului de steag al 

UAT Municipiul Buzău 
 

 
 Parlamentul României a aprobat Legea nr. 141/11 iunie 2015 privind 
arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor 
proprii, ca simbol local. 
 În condițiile acestei legi, fiecare unitate administrativ-teritorială poate 
supune aprobării Guvernului steagul propriu și unic pe baza hotărârii autorității 
deliberative. Forma şi dimensiunile steagului unității administrativ teritoriale sunt 
cele stabilite în condițiile legii, pentru drapelul României. Culoarea și însemnele 
distinctive ale steagurilor unităților administrativ-teritoriale nu pot aduce atingere 
simbolurilor naționale și nu pot conține simboluri naționale ale altor state. Pe 
steagurile unităților administrativ-teritoriale pot fi reproduse și stemele acestora, 
aprobate conform legii, precum și denumirile acestora în formatul 
comună/oraș/municipiu, după caz, județul și România. 

Proiectul modelului de steag al UAT a fost supus dezbaterii publice și 
consultării locuitorilor, în vederea stabilirii variantei reprezentative și ca urmare, 
prin Hotărârea nr. 324/16.11.2017 s-a aprobat proiectul modelului de steag al 
UAT Municipiul Buzău, iar prin anexa la hotărârea s-a prezentat modelul 
steagului. 

Ca urmare, este necesar ca această hotărâre să fie completată cu 
descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale steagului Municipiului 
Buzău din județul Buzău ce vor fi menționate în anexa nr. 2 a hotărârii. 

Totodată, anexa Hotărârii nr. 324/16.11.2017 a Consiliului Local al 
Municpiului Buzău pentru aprobarea proiectului modelului de steag al UAT 
Municipiul Buzău în care este prezentată imaginea proiectului modelului de steag 
va deveni anexa nr. 1. 

Această hotărâre va fi înaintată Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, iar acesta va transmite documentele la  Comisia Națională 
de Heraldică, Genealogie şi Sigiliografie a Academiei Române. După primirea 
avizului consultativ al Comisiei Naționale, Ministerul Dezvoltării Regionale și 



Administrației Publice elaborează proiectul de hotărâre și îl supune Guvernului 
spre aprobare. 
 În acest context, s-a elaborat prezentul proiect de hotărâre pentru a fi 
aprobat în plenul Consiliul Local al Municipiului Buzău.  
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Petronela Jipa 

 


